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IselingeAcademie
Vooropleiding
Je hebt de pabo of de hbo-opleiding 
pedagogiek voltooid.

Diploma 
Na voltooiing van de opleiding 
ontvang je het officieel erkende 
diploma Jonge kind specialist 
van het Centrum Post Initieel 
Onderwijs Nederland (CPION). 
Ook word je ingeschreven in het 
Abituriëntenregister. 

Duur 
De opleiding duurt 14 maanden 
bestaat uit tien bijeenkomsten van 
elk vijf uur. 

Studielast 
De studielast bedraagt 350 uur. 

Meer weten of aanmelden? 
www.iselingeacademie.nl 
Tel 088 093 1700 of 
info@iselingeacademie.nl
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Eenjarige post-hbo-opleiding: 

Jonge Kind Specialist 



Post-hbo-opleiding

Jonge Kind Specialist

Wil jij kleuters op een speelse manier stimuleren en een rijke 
leeromgeving bieden? Wil je onderwijs onderbouwen vanuit 
literatuur? En wil jij het onderwijsbeleid van jonge kinderen 
vormgeven? Kortom: wil jij expert worden op het gebied van het jonge 
kind? Dan is Jonge kind specialist de post-hbo-opleiding die bij jou past.

Voor wie? 
De opleiding is toegankelijk voor 
leerkrachten in groep 1 en/of 2.  

Inhoud 
In de opleiding ga je aan de slag 
met: 
• visies op onderwijs aan het jonge 

kind; 
• observatie en signaleringssys-

temen en -technieken in relatie tot 
de leerlijnen; 

• de specifieke pedagogisch-didac-
tische benadering van het jonge 
kind; 

• leerkrachtvaardigheden die de 
ontwikkeling van het jonge kind 
stimuleren; 

• passend onderwijs (opbrengst-
gericht werken, groepsoverzichten 
en -plannen in relatie tot de peda-
gogisch-didactische benadering 
van het jonge kind). 

Leerteams 
Tijdens de opleiding werk je in leer-
teams. Elk leerteam kiest een van de 
volgende thema’s voor onderzoek 
en verdieping:
• sociale media en kleuters; 
• creativiteit en muziek; 
• bewegingsactiviteiten en senso-

motorische ontwikkeling; 
• wereldoriëntatie; 
• wetenschap en techniek; 
• ouderbetrokkenheid; 
• verandermanagement. 

De leerteams presenteren de 
eindresultaten aan elkaar en 
dragen zo kennis over. 

Na de opleiding 
Na afronding van deze opleiding, 
kun je een beargumenteerd onder-
wijsaanbod voor het jonge kind 
ontwikkelen en vormgeven in de 
praktijk. Je doet dit vanuit een 
onderbouwde visie op de ontwik-
keling van het jonge kind. Je kent 
de leerlijnen en weet hoe je de 
ontwikkelingen van het jonge kind 
observeert en registreert in het 
leerlingvolgsysteem van de school. 
Je kunt groepsoverzichten en 
groepsplannen te maken op grond 
van de signalering, met oog voor 
de specifieke pedagogisch-didac-
tische aanpak van het jonge kind. 
Ook weet je hoe je kennisoverdracht 
realiseert in jouw team door een 
leernetwerk op te zetten. 


